
  

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 

 
 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที  31 มีนาคม 2561 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวนั
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษัท บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ ง โซลูชั นส์ จาํกัด 
(มหาชน) ซึ งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี6 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซึ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอื น การสอบทานนี6 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ข้าพเจา้ไม่
สามารถได้ความเชื อมั นว่าจะพบเรื องที มีนัยสําคญัทั6งหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั6นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบสิ งที เป็นเหตุให้เชื อว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํขึ6นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
          (นายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัดิB ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที  6699 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร�
วนัที  10 พฤษภาคม 2561 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 ธนัวาคม 2560

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,414 41,956

เงินลงทุนชั�วคราว 5 277,965 199,119

ลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื�น 6 284,472 274,841

ลูกหนี*ตามสญัญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7 7,420 8,783

มูลค่างานที�ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 7,540 11,877

สินคา้คงเหลือ 8 264,775 291,266

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 2,322 910

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 870,908 828,752

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนทั�วไป 242 242

ลูกหนี*ระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 7 9,146 10,473

ที�ดินและอุปกรณ์ 9 147,386 150,468

ค่าความนิยม 10 334,672 334,672

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 11 84,408 88,082

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 26,509 27,301

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 18,394 17,352

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 620,757 628,590

รวมสินทรัพย์ 1,491,665 1,457,342

พนับาท

: 2 :

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561

สินทรัพย์

หมายเหตุ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี*



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 ธนัวาคม 2560

หนี* สินหมุนเวยีน

เจา้หนี*การคา้และเจา้หนี* อื�น 13        172,060 174,475             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,941 17,474               

ประมาณการหนี* สินระยะสั*น 51 :     

หนี* สินหมุนเวยีนอื�น 6,684 5,817                 

รวมหนี* สินหมุนเวยีน 203,736 197,766             

หนี* สินไม่หมุนเวยีน

หนี* สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,664 13,455               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,341 14,898               

หนี* สินไม่หมุนเวยีนอื�น 17,641 16,547               

รวมหนี* สินไม่หมุนเวยีน 44,646 44,900               

รวมหนี* สิน 248,382 242,666             

: 3 :

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท

หมายเหตุ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี*



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 ธนัวาคม 2560

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 584,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 292,250             292,250             

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 584,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 292,250             292,250             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 776,416             776,416             

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20,351 20,351

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 154,266 125,659

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,243,283 1,214,676

รวมหนี* สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,491,665 1,457,342

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

: 4 :

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

พนับาท

หมายเหตุ

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี*



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 280,648            269,366            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 30,011              23,436              

รายไดอื้�น 3,701                5,033                

รวมรายได้ 314,360            297,835            

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 190,650            192,274            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 29,606              20,293              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 24,718              22,563              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,758              31,677              

รวมค่าใชจ่้าย 278,732            266,807            

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 35,628              31,028              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,021                4,923                

กาํไรสาํหรับงวด 28,607              26,105              

กาํไรเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด /                    /                    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 28,607              26,105 

กาํไรต่อหุน้ 15     

กาํไรต่อหุน้ขั0นพื0นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.05                  0.04 

จาํนวนหุน้สามญัถั�วเฉลี�ยถ่วงนํ0าหนกั (พนัหุน้) 584,500            584,500            

หมายเหตุ

/ 5 /

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ+นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561

พนับาท

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี0



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ที�ออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรเป็นสาํรอง ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 292,250                776,416              13,867                     55,106                   1,137,639                

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 6                        6                     6                           26,105                   26,105                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 292,250                776,416              13,867                     81,211                   1,163,744                

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 292,250                776,416              20,351                     125,659                 1,214,676                

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 6                        6                     6                           28,607                   28,607                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 292,250                776,416              20,351                     154,266                 1,243,283                

หมายเหตุ

6 6 6 

บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561

พนับาท 

กาํไรสะสม

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี9



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 28,607 26,105 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ค่าเผื(อหนี+สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 949 (792)
ค่าเสื(อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,003 3,899 
ค่าตดัจาํหน่ายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 3,674 3,674 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,838 1,459 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 283 ;     
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี(ยนที(ยงัไม่เกิดขึ+นจริง 477 (1,465)
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (52) (1,170)
(กาํไร) ขาดทุนที(ยงัไม่เกิดขึ+นจากการปรับมูลค่าของ

เงินลงทุนชั(วคราว (793) 813 
รายไดด้อกเบี+ยรับ (3) (5)
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 443 413 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,021 4,923 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี(ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี+ สินดาํเนินงาน 46,447 37,854 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ(มขึ+น) ลดลง
ลูกหนี+การคา้และลูกหนี+ อื(น (10,580) 26,592 
ลูกหนี+ตามสัญญาเช่าการเงิน 2,690 1,455 
มูลค่างานที(ทาํเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 4,337 (2,868)

; 7 ;
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที�  31  มีนาคม  2561

พนับาท

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2561 2560
สินคา้คงเหลือ 23,625 (25,872)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื(น (1,412) 210 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื(น (1,043) (790)

หนี+ สินดาํเนินงานเพิ(มขึ+น (ลดลง)
เจา้หนี+การคา้และเจา้หนี+ อื(น 842 27,765 
ประมาณการหนี+ สินระยะสั+น 51 ;     
หนี+ สินหมุนเวยีนอื(น 867 (33)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ;     (1,901)
หนี+ สินไม่หมุนเวยีนอื(น 1,094 687 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 66,918 63,099 
จ่ายภาษีเงินได้ (1,345) (538)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 65,573 62,561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั(วคราว 45,000 149,127 
เงินสดจ่ายเพื(อซื+อเงินลงทุนชั(วคราว (123,000) (221,285)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,492 ;     
เงินสดจ่ายเพื(อซื+ออุปกรณ์ (1,022) (448)
เงินสดจ่ายเพื(อซื+อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,588) (672)
รับดอกเบี+ย 3 5 

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (81,115) (73,273)

; 8 ;
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที�  31  มีนาคม  2561

พนับาท

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+
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"สอบทานแล้ว"

2561 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ+น (ลดลง) ; สุทธิ (15,542) (10,712)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 41,956 35,866 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ+นงวด 26,414 25,154 

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ(มเติม :
รายการที(ไม่ใช่เงินสด

หนี+ สินจากการซื+อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ส่วนที(บนัทึกเป็นหนี+ สินจากการซื+อสินทรัพยถ์าวรและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัตน้งวด 4,045 670 
โอนสินคา้ไปเป็นสินทรัพยถ์าวร (1,033) (107)
บวก  ซื+อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,908 926 
หกั    เงินสดจ่าย (4,610) (1,120)
ส่วนที(บนัทึกเป็นหนี+ สินจากการซื+อสินทรัพยถ์าวรและ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ สิ+นงวด 310 369 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที�  31  มีนาคม  2561

พนับาท

; 9 ;
บริษัท หาญ เอน็จิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน)

���������������หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินระหวา่งกาลนี+
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บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ�ง โซลูชั�นส์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วนัที� 31 มีนาคม 2562 
 
1. ขอ้มูลทั�วไป 
 (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

  บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที�  9 
พฤษภาคม 2544 บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557 

     บริษทัมีที�อยูส่าํนกังานใหญ่ ดงันี;  
  ตั; งอยู่ เลขที�  19/20�22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 
           บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัขายส่ง ปลีกและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซื;อและรับเหมา

ติดตั;งระบบดบัเพลิง รวมทั;งอุปกรณ์และวตัถุเคมีดบัเพลิง จาํหน่ายอุปกรณ์ห้องเยน็ จาํหน่ายอุปกรณ์
การพิมพ ์และใหบ้ริการซ่อม เช่า อุปกรณ์การพิมพ ์ 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี; ไดจ้ดัทาํขึ;นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซึ� งไดก้าํหนดเพื�อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�
นําเสนอครั; งล่าสุด โดยเน้นการให้ข้อมูลเพิ�มเติมที� เป็นปัจจุบนัเกี�ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ข้อมูลที�นําเสนอซํ; าซ้อนกับข้อมูลที�ได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน
ระหวา่งกาลนี;ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
  งบการเงินระหวา่งกาลนี; ไดจ้ดัทาํขึ;นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อื�นในนโยบายการบญัชี 
  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2560 ที�ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ;นเพื�อให้มีเนื;อหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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3.  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
  บริษทัได้ใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญัในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกบัที�ใช้สําหรับ 

งบการเงินประจาํปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  
 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
  บริษัทมีรายการบญัชีส่วนหนึ� งกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ซึ� งบุคคลหรือกิจการเหล่านี;

เกี�ยวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/หรือมีผูบ้ริหารร่วมกนั หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวที�ใกล้ชิด รายการ
บญัชีกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�มีสาระสําคญัที�รวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตามปกติธุรกิจ โดย
ถือตามราคาตลาดทั�วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที�ตกลงกนัไวส้าํหรับรายการที�ไม่มีราคาตลาดรองรับ 

  ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี;  

ชื�อบริษทั/บุคคล 

 ประเทศ/

สญัชาติ 

 

ความสมัพนัธ์ 

 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั หาญเอน็ยเินียริ� ง จาํกดั  ไทย  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

นายเจน ชาญณรงค ์  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

นางสิริมา เอี�ยมสกุลรัตน ์  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  ผูถื้อหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกบักรรมการ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย  บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั  บุคคลที�มีอาํนาจและรับผิดชอบในการบริหารงาน 

 
หลกัเกณฑใ์นการเรียกเก็บรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

  นโยบายการกาํหนดราคา 
ซื;อสินคา้ ตามราคาตลาด 
ซื;อขายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 
รายไดอื้�น ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการ ตามราคาที�ตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามที�ไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 
สัญญาที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสาํนกังาน ดงัต่อไปนี;  

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 

  ผูใ้ห้เช่า  ระยะเวลา  ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) 

สญัญาเช่าพื;นที�สาํนกังาน  คุณเจน ชาญณรงค ์  3 ปี  53,100 

  บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั  3 ปี  498,996 

สญัญาเช่าพื;นที�คลงัสินคา้  คุณสิริมา  เอี�ยมสกุลรัตน ์  3 ปี  280,900 
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  ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 
ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 
ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2561  
ณ วนัที� 31  

ธนัวาคม 2560 
ลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื�น    
 บริษทั หาญเอน็ยเินียริ�ง จาํกดั 2,336  L,360 

 
  รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561  และ 2560 

สรุปไดด้งันี;  
 พนับาท 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
 2561 2560 
ซื;ออุปกรณ์    
 บริษทั หาญเอ็นยเินียริ�ง จาํกดั 285 � 
ค่าเช่าและบริการสาํนกังาน    
 บริษทั หาญเอ็นยเินียริ�ง จาํกดั 1,497 1,497 
 นายเจน  ชาญณรงค ์ 159 159 
 1,656  1,656 
ค่าเช่าคลงัสินคา้    
 นางสิริมา  เอี�ยมสกุลรัตน์ 843 843 
ค่าตอบแทนกรรมการ    
 กรรมการ 1,055 MNN 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    
 ผลประโยชน์ระยะสั;น 2,649  3,080 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 106  132 
 3,810  3,312 
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5.  เงินลงทุนชั�วคราว 
เงินลงทุนชั�วคราว ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561   

 ราคาทุน 
ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 

กาํไร (ขาดทุน) 
ที�ยงัไม่เกิดขึ;นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที� 31  

มีนาคม 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้    
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  275,357 2,608 277,965 
 � เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   O � 6 
หกั  ค่าเผื�อการลดมูลค่าของเงินลงทุน       (6) �      (6) 

รวม 275,357 2,608 277,965 

 
 พนับาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 ราคาทุน 

ณ วนัที� PM 
ธนัวาคม 2560 

กาํไร (ขาดทุน) 
ที�ยงัไม่เกิดขึ;นจาก
การปรับมูลค่าของ

เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที� 31  

ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้    
 � เงินลงทุนในหน่วยลงทุน  MQR,PNS M,TMU MQQ,MMQ 
 � เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   O � 6 
หกั  ค่าเผื�อการลดมูลค่าของเงินลงทุน       (6) �      (6) 

รวม MQR,PNS 1,815 199,119 
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6. ลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื�น 
  ลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื�น ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
ลูกหนี;การคา้    
 ลูกหนี;การคา้ � บริษทัอื�น 267,176  262,887 
 หกั ค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ (5,239)  (4,290) 
  สุทธิ 261,937  258,597 
ลูกหนี; อื�น    
 ลูกหนี; อื�น � กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,336  2,360 
 ลูกหนี; อื�น � บริษทัอื�น 1,170  225 
 เงินประกนัผลงานคา้งรับ 10,478  9,150 
 เงินมดัจาํค่าสินคา้ 2,337  1,452 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,464  2,863 
 รายไดค้า้งรับ 750  194 
  รวมลูกหนี; อื�น 22,535  16,244 
  รวมลูกหนี;การคา้และลูกหนี; อื�น 284,472  274,841 

 
  ลูกหนี;การคา้ แยกตามอายหุนี; ที�คา้งชาํระไดด้งันี;  

 พนับาท 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 196,248  184,348 
เกินกาํหนดชาํระ    
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 62,336  69,660 
 มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 4,448  4,120 
 มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 319  1,065 
 มากกวา่ 12 เดือนขึ;นไป 3,825  3,694 
  รวม 267,176  262,887 
หกั ค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ (5,239)  (4,290) 
  ลูกหนี;การคา้ � สุทธิ 261,937  258,597 
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7. ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าการเงิน 
ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
ลูกหนี;ตามสัญญาเช่าการเงิน � อุปกรณ์การพิมพ ์ 16,566  19,256 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (7,420)  (8,783)
ลูกหนี;ระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน 9,146  10,473 

 
จาํนวนเงินขั;นตํ�าที�ลูกหนี; จะตอ้งชาํระและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั;นตํ�าที�ลูกหนี; จะตอ้งชาํระ

สาํหรับสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี;  
 พนับาท 
 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 

จาํนวนเงิน 
ขั;นตํ�าที�ลูกหนี;
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั;นตํ�าที�
ลูกหนี;จะตอ้งชาํระ  

จาํนวนเงิน 
ขั;นตํ�าที�ลูกหนี;
จะตอ้งชาํระ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินขั;นตํ�าที�
ลูกหนี;จะตอ้งชาํระ 

ระยะเวลาการรับชาํระ        
 ภายใน 1 ปี 10,816  7,420  12,280  8,783 
 เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 12,926  9,146  14,852  10,473 
 23,742  16,566  27,132  19,256 
หกั  รายไดด้อกเบี;ยทางการเงินรอการรับรู้ (7,176)  �  (7,876)  � 
 16,566  16,566  19,256  19,256 

 
8. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
สินคา้สาํเร็จรูป 220,379  242,933 
สินคา้ระหวา่งทาง 59,647  61,746 
  รวม 280,026  304,679 
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (15,251)  (13,413) 
สินคา้คงเหลือ 264,775  291,266 

  มูลค่าสินคา้คงเหลือที�ปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
2561 มีจาํนวน 2.01 ลา้นบาท 
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9. ที�ดิน และอุปกรณ์ 
  รายการเปลี�ยนแปลงของที�ดิน และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 สรุป

ไดด้งันี;  
 พนับาท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 206,360 
ซื;อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด 1,662 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (3,196) 
โอนเขา้ (โอนออก) � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 204,826 
ค่าเสื�อมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (55,892) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (2,965) 
ค่าเสื�อมราคาสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย 1,417 
โอนเขา้ (โอนออก) � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 (57,440) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 150,468 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 147,386 

 

   ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีอุปกรณ์ที�คิดค่าเสื�อมราคาเต็มมูลค่าแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 35.88 ลา้นบาท และ 24.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
10. ค่าความนิยม 
   เมื�อวนัที� 29 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดมี้การซื;อและรับโอนกิจการทั;งหมดของบริษทัยอ่ย 2 บริษทั 

โดยการออกหุน้เพิ�มทุนจาํนวน 675.36 ลา้นบาท เพื�อแลกกบัสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องทั;ง 2 บริษทัจาํนวน 
340.69 ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลทาํใหเ้กิดค่าความนิยม จาํนวน 334.67 ลา้นบาท  
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11. ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
    รายการเปลี�ยนแปลงของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้สําหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 

สรุปไดด้งันี;   
 พนับาท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 104,308 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจระหวา่งงวด � 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 256M 104,308 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (16,226) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3,674) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 256M (19,900) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25ON 88,082 
รวมยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 256M 84,408 

 
12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

  รายการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 
สรุปไดด้งันี;  

 พนับาท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 36,733 
ซื;อสินทรัพยเ์พิ�มระหวา่งงวด 246 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 256M 36,979 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (9,432) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,038) 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนที�ขายและตดัจาํหน่าย � 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 (10,470) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25ON 27,301 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 26,509 

   ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�คิดค่าตดัจาํหน่าย
เตม็มูลค่าแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 2.02 ลา้นบาท และ 1.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13.  เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี; อื�น 
 เจา้หนี;การคา้และเจา้หนี; อื�น ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 ณ วนัที� 31   ณ วนัที� 31  
 มีนาคม 2561  ธนัวาคม 2560 

เจา้หนี;การคา้    
 เจา้หนี;การคา้ � บริษทัอื�น 114,524  109,507 
เจา้หนี; อื�น    
 เจา้หนี; อื�น 4,833  7,635 
 ค่านายหนา้คา้งจ่าย 15,237  15,725 
 ค่าโบนสัคา้งจ่าย 4,393  17,039 
 เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 21,260  13,668 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,816  6,555 
 อื�นๆ 4,997  4,346 
 รวม 57,536  64,968 
รวมเจา้หนี;การคา้และเจา้หนี; อื�น 172,060  174,475 

 
14.  ส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน
ธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็น
เกณฑ ์

  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจที�สาํคญั ดงันี;   
  ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑร์ะบบดบัเพลิงและงานโครงการ 
  ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑร์ะบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ 
  ส่วนงาน 3 ผลิตภณัฑร์ะบบทาํความเยน็ 
  ส่วนงาน 4 ผลิตภณัฑร์ะบบพิมพดิ์จิตอล 
       ในระหว่างงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายกบั

ลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ�งที�มีจาํนวนเงินตั;งแต่ร้อยละ 10 ขึ;นไป ของรายไดร้วม 
  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการกับลูกค้าภายนอกมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมจากการ

ใหบ้ริการ 
  ในระหว่างงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีรายได้จากการให้บริการ

จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย และ 5 ราย จาํนวนเงินรวม 10.20 ลา้นบาท และ 9.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงันี;  
 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 

 2561  25ON 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

รายไดจ้ากการขาย 110,506  21,891  76,482  71,769  280,648  119,204  21,362  65,518  63,282  269,366 

รายไดจ้ากการให้บริการ 23,414 �  �  6,597  30,011  16,552 �  25  6,859  23,436 

ตน้ทุนขาย (79,545) (16,477)  (51,608)  (43,020)  (190,650)  (89,964) (15,827)  (47,795)  (38,688)  (192,274)

ตน้ทุนการให้บริการ (20,039) �  �  (9,567)  (29,606)  (13,137) �  (107)  (7,049)  (20,293)

กาํไรขั;นตน้ 34,336 5,414  24,874  25,779  90,403  32,655 5,535  17,641  24,404  80,235 

รายไดอื้�น � �  �  �  3,701  � �  �  �  5,033 

ค่าใชจ่้ายในการขาย � �  �  �  (24,718)  � �  �  �  (22,563)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร � �  �  �  (33,758)  � �  �  �  (31,677)

ตน้ทุนทางการเงิน � �  �  �  �  � �  �  �  � 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ � �  �  �  35,628  � �  �  �  31,028 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ � �  �  �  (7,021)  � �  �  �  (4,923) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด � �  �  �  28,607  � �  �  �  26,105 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น � �  �  �  �  � �  �  �  � 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด � �  �  �  28,607  � �  �  �  26,105 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในงบแสดงฐานะการเงินยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี;  
 
 พนับาท 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 256M  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม  ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  ส่วนงาน 3  ส่วนงาน 4  รวม 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน         

     ลูกหนี;การคา้ 118,723  29,564  71,137  47,752  267,176 118,278 19,085  70,717  54,807  262,887 

     สินคา้คงเหลือ 135,568  6,645  73,686  48,876  264,775 136,777 9,088  87,324  58,077  291,266 

     ค่าความนิยม � �  200,066  134,606  334,672 � �  200,066  134,606  334,672 

     ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ � �  60,970  23,438  84,408 � �  63,624  24,458  88,082 

     สินทรัพยที์�ใชร่้วมกนั                 

         � อุปกรณ์ � �  �  �  147,386 � �  �  �  150,468 

         � สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน � �  �  �  26,509 � �  �  �  27,301 

         � อื�นๆ � �  �  �  366,739 � �  �  �  302,666 

สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 254,291  36,209  405,859  254,672  1,491,665 255,055 28,173  421,731  271,948  1,457,342 

                  

หนี; สินรวมของส่วนงาน � �  �  �  248,382 � � � �  242,666 
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15. กาํไรต่อหุน้ขั;นพื;นฐาน 
  กาํไรต่อหุ้นขั;นพื;นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วง

นํ;าหนกัที�ออกและชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 
 2561  2560 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 28,607  26,105 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ;าหนกั (พนัหุน้) 584,500  584,500 
กาํไรต่อหุน้ขั;นพื;นฐาน  (บาทต่อหุ้น) 0.05  0.04 

 
16. ภาระผกูพนัและหนี; สินที�อาจเกิดขึ;น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัและหนี; สินที�อาจเกิดขึ;น ดงันี;   
MO.M ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และวนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีหนงัสือคํ;าประกนัที�ออกโดยธนาคารเพื�อ

ใช้ในการคํ;าประกนัสินคา้และผลงานตามสัญญาว่าจา้งงานติดตั;งระบบจาํนวนเงิน 18.53 ลา้นบาท และ 
18.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

16.2  วงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี;  
  วงเงิน (ลา้นบาท)  อา้งอิงอตัราดอกเบี;ย (ร้อยละต่อปี) 
 

ประเภทสินเชื�อ 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
เงินเบิกเกินบญัชี  11.00 11.00 MOR MOR 

  เงินฝากประจาํ เงินฝากประจาํ 
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสตรี์ซีท  160.00 160.00  MLR�1,MMR  MLR�1,MMR 
หนงัสือคํ;าประกนั  24.47 24.47 1.65 � 2% 1.65 � 2% 
สญัญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  562.39 562.39     
ตั]วสญัญาใชเ้งิน  5.00 5.00 MLR MLR 

รวม  762.86 762.86 

สญัญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้         
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  3.00 3.00    
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16.3 ค่าเช่าและค่าบริการขั;นตํ�าที�ตอ้งจ่ายมีดงันี;  
  ลา้นบาท 

ระยะเวลาการชาํระ 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี  13.67 13.71 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  9.24 12.65 

 
ค่าเช่าและค่าบริการสําหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีจาํนวนเงิน 

3.51 ลา้นบาท และ 3.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
17. การวดัมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี; สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื;อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี; สินดงักล่าวแทน 
ลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม 

  ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ บริษทัจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกต
ได้ที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี; สินที�จะวดัมูลค่ายุติธรรมนั;นให้มากที�สุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี;  
  ระดบั 1 ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซื;อขายของสินทรัพยห์รือหนี; สินอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพ

  คล่อง 
  ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี; สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

  หรือทางออ้ม 
  ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�บริษทั

  ประมาณขึ;น  
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ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี; สินทางการเงินที�วดั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ�งแยกตามลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรมได ้ดงันี;  

 พนับาท 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี; สิน) ทางการเงินที�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  277,965  �  277,965 

สญัญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ �  (198)  �  (198) 

 

 พนับาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

ระดบั 1   ระดบั 2   ระดบั 3   รวม 

สินทรัพย ์(หนี; สิน) ทางการเงินที�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  199,119  �  199,119 

สญัญาซื;อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ �  (514)  �  (514) 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลที�ใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน  

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี;ย เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม 
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สินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 ตารางต่อไปนี; แสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหนี; สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมตามลาํดบัชั;นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

  มูลค่ายติุธรรม (บาท)     
สินทรัพยท์างการเงิน/ 

หนี; สินทางการเงิน 
 ณ วนัที� 31 

มีนาคม 2561 
 ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 
 ลาํดบัชั;น

มูลค่ายติุธรรม 
 เทคนิคการประเมินมูลค่า  

และขอ้มูลที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
หนี; สินทางการเงิน         

1. สญัญาซื;อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 198,530  514,283  ลาํดบั 2  ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด  
โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณ
จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที�สามารถสังเกตได ้
ณ วันสิ; นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ� ง
คิดลดด้วยอตัราที�สะท้อนถึงความเสี� ยง
ดา้นสินเชื�อของคู่สญัญาต่าง  ๆ

 
18. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 รายการบางรายการในงบกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ;นสุด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 ไดมี้การ
จดัประเภทใหม่ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ;นสุด 
ณ วนัที� 31 มีนาคม 25O1 ดงันี;  

 พนับาท 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ;นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 
 ที�เคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ�มขึ;น(ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,178  2,385  22,563 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,062  (2,385)  31,677 

 
19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั; งที� 2/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท สําหรับหุน้ที�ออกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระแลว้จาํนวน 584,500,000 หุ้น คิด
เป็นจาํนวนเงิน 81,830,000 บาท และไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครั; งที� 1/2561 แลว้เมื�อ
วนัที� 27 เมษายน 2561 

 
20. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
   งบการเงินระหวา่งกาลนี;ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2561 


